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PRIVACY BY DESIGN

Privacy by Design
Necessidade de prezar pela privacidade
do cidadão, chamado pela LGPD de
titular, de forma preventiva, com o
objetivo de evitar exposições ou
qualquer
tratamento
invasivo,
impróprio ou ilegal de dados pessoais.
O conceito de Privacy by Design visa a
atuação antecipada e jamais reativa.

Privacy by
Design
O conceito Privacy by Design foi atribuído
por
Ann
Cavoukian,
Comissária
de
Informação e Privacidade de Ontario,
Canadá, na década de 1990, com o objetivo
de estabelecer um método eficaz que
pudesse incluir a privacidade em todos os
projetos de tecnologia das empresas. Tal
metodologia
permite a proteção da
privacidade
dos
titulares
desde
o
desenvolvimento de qualquer sistema que
realize o tratamento de dados pessoais.

Privacy by Design
Em 2009, Cavoukian criou os 7 princípios fundamentais do Privacy by Design,
os quais foram consubstanciados na doutrina, e que têm como objetivo
estabelecer, de forma concomitante, a preservação da privacidade e do
direito de escolha dos titulares de dados pessoais, bem como a garantia do
controle pessoal sobre o fluxo de seus dados, além de estimular a
manutenção da inovação e vantagens competitivas para as organizações.
Por meio de tais princípios, a privacidade é incorporada, desde a concepção
e por padrão, em todos os sistemas, produtos e serviços que realizem de
alguma forma tratamento de dados pessoais.

FAIR INFORMATION
PRACTICES - FIPS
A maior parte das legislações de privacidade dos
Estados Unidos e da Europa fundamentam-se em
um regime chamado Práticas para Informação
Justa ou Fair Information Practices (FIPs), que
são medidas de boas práticas para a gestão de
informações no meio digital.
As FIPs serviram de base à Cavoukian para a
criação de alguns dos princípios do PbD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Limitação de coleta
Qualidade dos dados
Especificação da finalidade
Limitação de uso
Garantia da segurança
Abertura
Participação individual

PbD - GDPR
No ano seguinte a criação dos
princípios, diante de sua enorme
importância,
o
Privacy
by
Design foi oficialmente aceito na
32ª Conferência Internacional de
Comissários de Proteção de Dados
e Privacidade, realizada em
Jerusalém em 2010.

Após isso, o conceito foi adotado no
art. 25 do Regulamento Geral de
Proteção de Dados europeu, que
determina que os controladores
devem adotar medidas técnicas e
organizacionais para a sua
implementação.

PbD - LGPD
• A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por sua vez,
não mencionou expressamente o framework no Brasil,
mas incorporou seus princípios basilares no art. 6º e
determinou expressamente no art. 46, § 2º, que as
medidas de segurança técnicas e administrativas sejam
“observadas desde a fase de concepção do produto ou do
serviço até a sua execução”.

PbD na LGPD
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
difusão;
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de
dados pessoais;

PbD na LGPD
CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS
Seção I
Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto
no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e
o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos
no caput do art. 6º desta Lei.
§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do
produto ou do serviço até a sua execução.

7 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO
PRIVACY BY DESIGN
5. Segurança de
ponta a ponta e
proteção durante
todo o ciclo de vida
dos dados

1. Proativo e não
reativo; preventivo
e não corretivo
3. Privacidade
incorporada ao
design

2. Privacidade por
padrão ‘Privacy by
Default’

7. Respeito pela
privacidade do
usuário

6. Visibilidade e
transparência

4. Funcionalidade
total (soma
positiva)

1. PROATIVO E NÃO REATIVO;
PREVENTIVO
E
NÃO
CORRETIVO
Necessidade de agir proativamente com a
implementação de rotinas e metodologias de
trabalho que previnam os riscos à privacidade em
seus produtos, serviços e sistemas.
Importância de atuar de forma preventiva a
eventuais casos de irregularidades, uso indevido de
dados, invasões ou exposições ilegais, sempre de
forma antecipada.
A ideia é a de não corrigir infrações ou
irregularidades que já ocorreram, mas sim agir para
que elas não ocorram.
Adoção de práticas fortes de privacidade de forma
proativa e consistente no desenvolvimento de
tecnologias da informação, práticas organizacionais e
design de produtos.

• Estamos falando de qualquer situação de uso irregular,
por isso a importância da proatividade relacionada a
outras possibilidades que não apenas as voltadas para
ataques hackers e vazamento de dados pessoais, mas
também a outros eventos.
• Exemplos de outras violações:
• Envio de e-mail contendo dados pessoais para pessoa
diversa da pretendida.
• Disponibilização de base de dados pessoais para áreas
de empresa que não têm necessidade de receber tais
dados.

• Aproveitamento de dados coletados para uma
determinada finalidade para outro propósito que veio a
surgir em momento posterior.
• Armazenamento de dados sem finalidade que o
justifique.

Em resumo:
 PbD se baseia em medidas proativas e
jamais reativas.
 PbD antecipa e previne eventos irregulares
e invasivos à privacidade antes que eles
ocorram.
 PbD não aguarda a materialização de riscos
para recomendar correções, pois ele atua
para que esses eventos não ocorram.
 PbD vem antes do fato e não depois.

2. PRIVACIDADE POR PADRÃO

‘Privacy by Default’

privacidade deve ser a regra, o padrão.
Sistemas e práticas de negócio devem proteger os dados pessoais de
forma automática, sem necessidade de ação por parte do indivíduo.
O titular dos dados não deve precisar adotar nenhuma medida para
que sua privacidade permaneça inalterada. A privacidade deve estar
incorporada ao produto ou serviço por padrão e, portanto, nenhuma
ação por parte do usuário é necessária para preservá-la.
A partir do conceito de Privacy by Design decorre o Privacy by
Default, que se trata do mecanismo técnico de prever, por padrão, a
proteção da privacidade de modo automático.
Os produtos e serviços desenvolvidos por uma empresa de
tecnologia, por exemplo, devem ter incorporados a sua arquitetura a
proteção da privacidade do indivíduo de forma intuitiva.
É preciso estar claro para todas as áreas da empresa que tais
procedimentos devem fazer parte da rotina do negócio, pois antes
do início de um novo projeto, de novos fluxos ou controles, ou de um
novo serviço ou produto, necessariamente, o Privacy by Design e o
Privacy by Default deverão ser atendidos.

O PRIVACY BY DEFAULT tem aplicação direta dos princípios essenciais da proteção
de dados:
• Especificação da finalidade: as finalidades para as quais os dados pessoais são
coletados, usados, retidos e divulgados devem ser comunicadas ao titular no
momento ou antes do momento em que são coletados. As finalidades
especificadas devem ser claras, limitadas e relevantes para os objetivos.
• Limitação da coleta: a coleta de dados pessoais deve ser justa, legal e limitada
àquela que é necessária para os fins especificados.
• Minimização de dados: a coleta de dados pessoais deve ser mantida a um
mínimo estritamente necessário. A concepção de programas, tecnologias de
informação e comunicação e sistemas deve começar com interações e transações
identificáveis por padrão. Sempre que possível, a identificação e a possibilidade
de vinculação de dados pessoais devem ser minimizadas.
• Uso, retenção e limitação de divulgação: o uso, retenção e divulgação de dados
pessoais devem ser limitados aos propósitos relevantes identificados para o
titular e para os quais ele ou ela tenha consentido, exceto quando exigido de
outra forma por lei. Os dados pessoais serão retidos somente enquanto for
necessário para cumprir os propósitos declarados, e depois destruídos com
segurança.
• Quando a necessidade ou uso de dados pessoais não for clara, haverá uma
presunção de privacidade e o princípio da precaução será aplicado: as
configurações padrão deverão ser aquelas mais protetivas a privacidade.

3. PRIVACIDADE INCORPORADA AO DESIGN
O PbD deve ser incorporado ao design e na arquitetura dos
sistemas, práticas de negócios e quaisquer produtos e
serviços desenhados pela empresa.
O PbD não deve ser acoplado em momento posterior, ele
deve ser uma funcionalidade constante na origem, sem
qualquer tipo de prejuízo ou diminuição.
O PbD deve estar incorporado às tecnologias, operações e
arquiteturas de informação de maneira holística, integrada e
criativa:
• holística, pois contextos adicionais e mais amplos devem
sempre ser considerados;
• integrada, porque todas as partes interessadas precisam
ser consultadas;
• e criativa, pois incorporar privacidade pode significar
reinventar as escolhas atuais quando as alternativas não
forem aceitáveis.

4. FUNCIONALIDADE TOTAL (SOMA
POSITIVA, NÃO SOMA ZERO)
• A privacidade não deve competir com outros interesses legítimos, objetivos de
projetos e/ou capacidades técnicas, sendo considerada como a chamada ‘soma
zero’.
• O Privacy by Design rejeita tal abordagem: ele abrange objetivos legítimos
diferentes da privacidade e os acomoda de uma maneira inovadora de soma
positiva.
• Todos os interesses e objetivos devem ser claramente documentados; as
funções desejadas devem ser articuladas; as métricas devem ser acordadas e os
trade-offs devem ser rejeitados como sendo frequentemente desnecessários em
favor de se encontrar uma solução que permita a multifuncionalidade.
• O reconhecimento adicional é obtido pela criatividade e inovação na realização
de todos os objetivos e funcionalidades de forma integradora e de soma
positiva.
• Empresas que conseguem superar escolhas de soma zero ultrapassadas estão
demonstrando liderança global de privacidade de alto nível.
• Ao incorporar privacidade a qualquer determinada tecnologia, processo ou
sistema, isso deve ser feito de uma forma que não comprometa a plena
funcionalidade e que permita que todas as exigências sejam otimizadas tanto
quanto possível.

5. SEGURANÇA DE PONTA A PONTA E
PROTEÇÃO DURANTE TODO O CICLO DE
VIDA DOS DADOS
•

O PbD, tendo sido incorporado ao sistema antes do primeiro dado pessoal ser
coletado, estende-se com segurança por todo o ciclo de vida dos dados envolvidos.

•

Fortes medidas de segurança são essenciais à privacidade, do início ao fim. Sem
segurança forte, não há privacidade.

•

Isto assegura que todos os dados sejam armazenados e depois destruídos com
segurança no final do processo.

•

Assim, o Privacy by Design garante o gerenciamento das informações de ponta a
ponta, de forma segura durante todo o ciclo de vida.

•

A privacidade deve ser continuamente protegida em todo o projeto e durante todo o
ciclo de vida dos dados em questão.

•

Não deve haver lacunas tanto na proteção quanto na responsabilidade.

•

As empresas devem assumir a responsabilidade pela segurança dos dados pessoais
(geralmente proporcional ao grau de sensibilidade) durante todo o seu ciclo de vida,
consistente com as normas que foram desenvolvidas por órgãos especializados (como
a ISO, o NIST e a ENISA).

•

As normas de segurança aplicadas devem assegurar a confidencialidade, a integridade
e a disponibilidade dos dados pessoais durante todo o seu ciclo de vida, incluindo,
entre outros, métodos de destruição segura, criptografia apropriada e fortes métodos
de controle de acesso e registro.

6. VISIBILIDADE E
TRANSPARÊNCIA

• O PbD procura assegurar a todas as partes interessadas que qualquer que seja a prática
comercial ou de tecnologia envolvida, ela está de fato operando de acordo com as
promessas e objetivos declarados, sujeita a verificação independente.

• Suas partes componentes e operações permanecem visíveis e transparentes tanto para
usuários como para fornecedores.
• Você precisa dizer ao titular o que ela vai fazer. Se a empresa entender que aquilo não
deve constar no aviso de privacidade é porque existe algum problema.
• Visibilidade e transparência são essenciais para estabelecer responsabilidade e
confiança;
• Este princípio do PbD segue bem as Fair Information Practices em sua totalidade, mas
para fins de auditoria pode ser dada ênfase especial aos seguintes critérios:
• Prestação de contas: a coleta de dados pessoais implica em dever de cuidado para sua
proteção. A responsabilidade por todas as políticas e procedimentos relacionados à
privacidade deve ser documentada e comunicada conforme apropriado, sendo
atribuída a uma pessoa específica. Ao transferir dados pessoais a terceiros, deve ser
assegurada uma proteção de privacidade equivalente através de meios contratuais ou
outros.
• Abertura: abertura e transparência são a chave para a responsabilidade. As
informações sobre as políticas e práticas relacionadas ao gerenciamento de dados
pessoais devem ser prontamente disponibilizadas aos titulares.
• Conformidade: deve ser estabelecido um mecanismo de reclamação e de avaliação,
sendo estas informações comunicadas aos titulares, incluindo como fazer reclamações
junto à ANPD. Devem ser tomadas as medidas necessárias para monitorar, avaliar e
verificar o cumprimento das políticas e procedimentos de privacidade.

7. RESPEITO PELA
PRIVACIDADE DO
USUÁRIO
• Acima de tudo, Privacy by Design exige que os
responsáveis mantenham os interesses do titular em
primeiro plano, oferecendo medidas como fortes
padrões de privacidade, aviso apropriado e opções de
fácil utilização.
• Mantenha o projeto sempre centrado no usuário.

• Os melhores resultados do PbD são geralmente
aqueles que são conscientemente projetados em
torno dos interesses e necessidades dos titulares, que
têm o maior interesse no gerenciamento de seus
próprios dados pessoais.
• Capacitar os titulares a desempenhar um papel ativo
no gerenciamento de seus próprios dados pode ser o
critério mais eficaz contra abusos e usos indevidos de
dados pessoais.

O RESPEITO À PRIVACIDADE DO USUÁRIO é apoiado pelos
seguintes critérios:
• Consentimento: é necessário o consentimento livre e
específico do titular para a coleta, uso ou divulgação de
dados pessoais, exceto quando permitido de outra forma
por lei. Quanto maior for a sensibilidade dos dados, mais
clara e específica será a qualidade do consentimento
exigido. O consentimento pode ser retirado em uma data
posterior.
• Qualidade dos dados: os dados pessoais devem ser tão
precisos, completos e atualizados quanto for necessário para
cumprir os propósitos especificados.
• Acesso: os titulares devem ter acesso aos seus dados
pessoais e ser informados de seus usos e divulgações. Os
titulares devem ser capazes de contestar a exatidão e a
integridade dos dados e fazer com que eles sejam alterados
conforme apropriado.
• Conformidade: as organizações devem estabelecer
mecanismos de reclamação e reparação e comunicar ao
público informações sobre elas, incluindo como fazer outras
reclamações posteriores.

Cavoukian entende que o respeito à privacidade do usuário
está no centro de tudo e é fundamental a necessidade de que
interfaces entre humanos e máquinas sejam centradas nos
humanos e sejam user-friendly.

Princípios da LGPD
A análise da privacidade desde a sua concepção depende de uma avaliação pautada nos princípios do Privacy
By Design em conjunto com os princípios previstos na própria LGPD:

(i) Finalidade: propósito legítimo da coleta e do
tratamento de dados informados ao titular.
(ii) Adequação: o tratamento deve ser
compatível com a finalidade;
(iii) Necessidade: limitar o tratamento ao
mínimo necessário;
(iv) Livre acesso: garantir ao titular consulta
(gratuita), duração e integralidade dos seus
dados;
(v) Qualidade dos dados: exatidão, clareza e
relevância dos dados de acordo com as
necessidades e para cumprir a finalidade.

(vi) Transparência: garantir aos titulares informações claras,
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do
tratamento e os respectivos agentes de tratamento.
(vii) Segurança: adotar medidas técnicas e administrativas aptas
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão.
(viii) Prevenção: adotar medidas para prevenir a ocorrência de
danos.

(ix) Não discriminação: não permitir a realização do tratamento
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
(x) Responsabilização e prestação de contas: demonstrar a
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e,
inclusive, da eficácia dessas medidas.

ESTUDO DE CASO PRÁTICO

Caso I
O time Comercial da empresa ‘A’ lhe solicitou a elaboração de um contrato
de prestação de serviços que embase a comercialização de um novo produto
que passou a ser oferecido ao mercado na semana anterior.

Você, como advogado da empresa, até então desconhecia qualquer iniciativa
a respeito de tal produto e sua primeira pergunta foi sobre a existência do
tratamento de dados pessoais no desenvolvimento desse produto.
Para a sua surpresa, o produto que passou a ser comercializado
recentemente pela empresa além de realizar o tratamento de dados
pessoais, realiza também o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Caso I
Em sua opinião:
(i) Quais devem ser as primeiras
ações adotadas?
(ii) O produto pode ser
comercializado na forma em que
foi preparado e as questões
relativas a privacidade e
proteção de dados podem ser
ajustadas de forma paralela?

CONSENTIMENTO
O consentimento é uma das bases legais para o tratamento de dados
pessoais, ou seja, uma das hipóteses em que a LGPD autoriza, por
exemplo, a coleta e o uso deste tipo de informação.
Para ser válido, o consentimento deve ser livre, específico, informado
e inequívoco.

Art 7ª, I da LGPD
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

Implicação na avaliação de PbD
• Nos sistemas que possuem interface direta com o titular dos dados e que
envolvam a coleta de dados pessoais que necessitem de consentimento
para serem tratados, é necessário que haja a possibilidade de coleta e
gestão deste consentimento.
• A interação do titular dos dados ocorre em razão de relacionamento deste
com o controlador, portanto o consentimento do titular deve ser dado para
o controlador, que deverá, se for o caso, indicar o compartilhamento
desses dados com eventuais prestadores de serviços que atuem na
posição de operadores.
• O sistema deverá contar com uma etapa, dentro da jornada do usuário,
para que lhe seja facultado optar pelo uso dos seus dados pessoais para a
atividade que deve ser lastreada nesta base legal.

CONSENTIMENTO
• Idealmente, o sistema deve possibilitar a coleta do consentimento
granular, ou seja, com o oferecimento, ao usuário, de quantas opções
forem possíveis em relação a como seus dados pessoais serão utilizados.
• As caixas de seleção (checkbox) não devem estar pré-selecionadas,
deixando ao titular a opção de marcá-las nos casos em que desejar.
• O sistema deve comportar solução para que o titular dos dados revogue
seu consentimento e que seus dados pessoais não sejam mais tratados
para a finalidade com a qual o titular havia consentido em um primeiro
momento (também chamado de opt-out). Isso significa, também, que o
sistema deve possuir mecanismos que impeçam (ou, ao mínimo, alertem
sobre) o uso dos dados pessoais de titulares que tenham solicitado a
revogação do consentimento, fazendo a verificação em cada novo
tratamento.
• O sistema também deve garantir que sejam geradas evidências de quando
o consentimento foi concedido ou foi revogado de forma que tenha valor
legal, caso seja necessária a apresentação em fiscalizações ou como
prova em ações administrativas e judiciais.

Controle de Temporalidade de
Guarda dos Dados
Os procedimentos adotados para a garantia do Privacy by Design deverão
prever meios que garantam a eliminação ou anonimização dos dados
pessoais após o término do tratamento dos dados, quando não
fundamentado em uma base legal ou quando desnecessário ou excessivo
para a finalidade pretendida.
Os dados pessoais não deverão ser armazenados por mais tempo do que o
necessário para atenderem a finalidade previamente determinada.

O controle de temporalidade é crucial para possibilitar que os dados
possuam um período de guarda definido e controlado pelo sistema,
possibilitando sua posterior exclusão e atendendo ao Princípio da
Necessidade.

Implicação na avaliação de PbD
• Nos sistemas nos quais os dados pessoais estão armazenados, de forma
temporária ou permanente, bem como nos arquivos de backup e logs do
sistema que possuam dados pessoais.
• O período de armazenamento pode variar de acordo com a finalidade do
tratamento, desta forma, para sistemas oferecidos pelo operador ao
controlador, o ideal é possibilitar que este possa customizar o prazo de
armazenamento dos dados pessoais diretamente no sistema.

• Como boa prática, recomenda-se que o sistema possua campos para inserir
o prazo de armazenamento de cada dado pessoal, a fim de que a gestão do
controle de temporalidade seja feita de forma automatizada.

Medidas técnicas
de segurança
A adoção das medidas técnicas de segurança visam a
implementação prática do princípio da segurança em todo o
ciclo de vida da informação.

Os Dados Pessoais devem ser protegidos durante todo seu
ciclo de vida, desde sua coleta, tratamento, armazenamento
até sua destruição.
Sem a adoção de medidas fortes de segurança não é
possível ter privacidade.
As medidas devem garantir a confidencialidade, a
integridade e a disponibilidade dos dados pessoais ao
longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo métodos
seguros e fortes de segurança da informação.

Normas ISO
As normas da ISO (International
Standardization Organization) tem como
objetivo principal aprovar normas
internacionais em todos os campos técnicos,
como normas técnicas, classificações de
países, normas de procedimentos e processos
(no Brasil, a ISO é representada pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas) e
servir como parâmetro de melhores praticas.
A família da ISO 27000 é a que trata da gestão
de segurança da informação e possui
aproximadamente 45 normas, porém 4
apresentam maior relevância para o projeto de
adequação de uma companhia à LGPD e para o
Privacy By Design.

Normas ISO
São elas:
ISO 27001:2013 é a norma para os requisitos do Sistema de
Gererenciamento de Segurança da Informação. Ela diz o
quê a organização deve fazer, mas não como fazer .
ISO 27002:2013 é um código de práticas com um conjunto
completo de controles que auxiliam aplicação do Sistema
de Gestão da Segurança da Informação.
É recomendável que a norma seja utilizada em conjunto
com a ISO 27001, mas pode ser também consultada de
forma independente com fins de adoção das boas práticas.
ISO/IEC 29184:2021, trata sobre o conteúdo e a estrutura
dos avisos de privacidade on-line, bem como o processo de
solicitação de consentimento para tratar dados pessoais.
ISO/IEC ISO 27701:2019 é a primeira norma de privacidade
global. Abrange todo ciclo de vida dos dados pessoais na
organização desde a sua coleta de dados até o seu descarte
de dados. É uma norma que traz uma série de requisitos e
direções para estabelecer, implementar, conservar e
melhorar, continuamente, o Sistema de Gerenciamento de
Informações de Privacidade.

• As normas ISO 27001:2013 e 27002:2013
apresentam orientações e diretrizes para
garantir a segurança no tratamento de Dados
Pessoais, tais como:
• a) Gestão dos ativos da Companhia;
• b) Controle de acesso à instalações físicas,
equipamentos e também aos sistemas
(através de procedimentos seguros de logon);
• c) Segurança Operacional (incluindo proteção
contra ataques cibernéticos);
• d) Segurança das comunicações;
• e) Aquisição, desenvolvimento e manutenção
de sistemas;
• f) Segurança na relação com fornecedores;
• g) Gestão de incidentes de segurança da
informação;
• h) Plano de recuperação de desastres e de
continuidade dos negócios;
• i) destruição, exclusão e criptografia dos
dados;

•

A norma ISO/IEC 29184:2021, possui grande
relevância para atendimento do Privacy by Design
no desenvolvimento de sistemas e soluções, pois
orienta o desenvolvimento de avisos de
privacidade, bem como o processo de solicitação
de consentimento para tratar dados pessoais.

•

A norma ISO/IEC ISO 27701:2019 além de tratar
da implementação, manutenção e melhoria
contínua de um Sistema de Gestão de
Privacidade, possui um tópico específico para
tratar sobre o Privacy by Design e o Privacy by
Default apresentando orientações para:

•

a) Limite de coleta;

•

b) Limite de tratamento;

•

c) Precisão e qualidade dos Dados Pessoais;

•

d) Objetivos de minimização dos Dados Pessoais;

•

e) Anonimização e exclusão dos Dados Pessoais
ao final do tratamento;

•

f) Arquivos temporários;

•

g) Retenção;

•

h) Descarte e

•

i) Controles de Transmissão dos Dados Pessoais

• A certificação ISFS (Information Security Foundation) que tem como base a norma
para Gerenciamento de Segurança da Informação ISO/IEC 27001:2013 faz parte da
trilha de Certificação DPO da EXIN.
• É recomendável que advogados ou analistas de privacidade e proteção de dados
conheçam as normas, pois no dia a dia das organizações a análise de cláusulas
contratuais (que incluem o cumprimento e utilização de conceitos das referidas
normas), a análise de formulários de adequação e consultas dos times
operacionais têm contemplado tais questões.

ANONIMIZAÇÃO
Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no
momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde
a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
Dado anônimo não é dado pessoal.

ANONIMIZAÇÃO vs.
PSEUDOANONIMIZAÇÃO
DADO ANONIMIZADO E DADO PSEUDOANONIMIZADO SÃO A
MESMA COISA?
A anonimização tem por objetivo desvincular totalmente os dados
pessoais de seu titular, a fim de proteger a sua identidade através de
mecanismos técnicos, como por exemplo criptografia que
impossibilite qualquer retorno dos dados ao seu estado original.
Já a pseudoanonimização não desvincula totalmente os dados de seu
titular, pois os dados ainda podem ser verificados ou modificados,
com diferentes variáveis e chaves de acesso armazenadas em
bancos de dados diferentes e sem relação.

PRIVACY BY DESIGN NA PRÁTICA
O que muda no dia a dia das empresas?

1.

PROGRAMA DE PRIVACIDADE

Necessidade de um Programa de Privacidade eficiente,
transparente e com a participação da liderança de toda
a empresa.
A cultura de proteção de dados e privacidade deve
fazer parte do DNA da empresa que busca estar
adequada à legislação e que deseja ter competitividade
e credibilidade em seu mercado de atuação.

2. Comitê de
Privacidade
Criação de um comitê de
privacidade, composto pela alta
gestão e time de privacidade para
acompanhamento de todas as
atividades de tomada de decisões
de alto risco.

3. ENCARREGADO ou DPO
Nomear um Encarregado pelo tratamento de dados
pessoais ou DPO (Data Protection Officer), com
conhecimento profundo sobre a LGPD e habilidade
com as práticas usualmente adotadas nessa matéria,
amplo conhecimento sobre o negócio da empresa, com
capacidade técnica elevada para análises complexas
sobre os produtos e serviços já existentes, e também
sobre os que serão lançados, é fundamental para a
evolução qualitativa dos trabalhos.
É importante que o DPO não tenha conflito de
interesses com quaisquer outras possíveis atividades
que possa exercer para a empresa e, também, que
tenha autonomia para orientar os colaboradores a
respeito das práticas relativas à privacidade e
proteção de dados pessoais, assessorar os
responsáveis pelo tratamento de dados pessoais na
emissão de relatórios de impacto à proteção de dados
pessoais, inclusive com a emissão de pareceres nesse
sentido.
Além disso, é necessário que o DPO monitore a
conformidade das atividades de tratamento de dados
pessoais, recomende a realização de relatórios de
impacto à proteção de dados pessoais se assim
entender pertinente, bem como as salvaguardas para
mitigar eventuais riscos aos direitos dos titulares, entre
outras atividades.

4. EQUIPES DEDICADAS
Ter um time de privacidade e,
também, um time de projeto,
composto pelos representantes das
áreas que devem fazer parte da
análise direta da privacidade desde a
concepção, e por padrão, das novas
soluções
e
das
ativas,
com
engajamento e motivação e que
mantenha o ritmo das atividades,
sem deixar com que outros projetos
da empresa tenham maior prioridade
ou relevância e acabem por
prejudicar as entregas programadas,
é essencial para a eficiência dos
trabalhos.

5. DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE
PRIVACIDADE E PROTEÇAO DE DADOS
NA EMPRESA / LÍDERES DE PROTEÇAO
DE DADOS
É muito importante que a cultura de
privacidade e proteção de dados seja
disseminada por toda a organização e que
todos tenham ciência do seu papel e
entendam que privacidade e proteção de
dados não é um assunto de responsabilidade
somente da área de Privacidade, ou do
Jurídico, ou de Segurança da Informação, ou
de Tecnologia da Informação, mas sim de toda
a empresa.
Para tanto, contar com o apoio de líderes de
proteção de dados capacitados em cada uma
das áreas da empresa é um aspecto muito
importante e que pode fazer uma enorme
diferença na execução dos trabalhos.

6. NORMATIVAS E POLÍTICAS
Normativas
e
políticas
bem
estruturadas, claras e objetivas, de
fácil
acesso,
públicas
e
de
conhecimento
de
todos
os
colaboradores, são essenciais para
que não existam dúvidas sobre os
papéis e as responsabilidades de
cada um dentro do Programa de
Privacidade.

7. P&D E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
As empresas que atuam com tecnologia da
informação devem contar com um DPO
devidamente qualificado, mas também com
diretorias
de
P&D
(Pesquisa
e
Desenvolvimento)
e
Segurança
da
Informação bastante capacitadas sobre a
LGPD.
Sem a interação direta dos times de P&D e
Segurança da Informação, com as
avaliações técnicas em conjunto com o
DPO, planejamento, identificação de pontos
de melhoria, mitigação de riscos, ou seja,
atuação de forma preventiva e conjunta,
existe uma grande chance de o trabalho não
sair do papel ou de ocorrerem falhas e,
consequentemente, riscos aos titulares de
dados pessoais e à própria empresa.
É de extrema importância essa parceria
entre as áreas.

8. PLANEJAMENTO /

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Empresas que desenvolvem novos produtos e serviços precisam,
necessariamente, adotar planejamento periódico para as análises
e eventuais adequações de novas e atuais soluções, sendo
necessário, para tanto, a dedicação de horas de roadmap
específicas para tais trabalhos.
Para empresas que atuam com tecnologia da informação esta
observação é muito relevante, pois impacta diretamente na rotina
de trabalho dos desenvolvedores da empresa e, se isso não for
objeto de planejamento poderá trazer consequências bastante
negativas na operação.
A adoção de fluxos de trabalho e procedimentos específicos para a
execução deste projeto é extremamente importante para que ele
caminhe de forma sustentável e adequada.
Formulários e Questionários que permitam a avaliação de
sensibilidades, com indicações, como por exemplo, se a iniciativa
envolve dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, dados
financeiros, ou ainda, se envolve dados de menores de 12 anos de
idade; a volumetria dos dados; a origem desses dados; se haverá
ou não compartilhamento com terceiros; se haverá ou não
transferência internacional de dados; quais são as medidas de
segurança adotadas; se testes de ambiente amostral ou
controlado serão ou não realizados, se haverá anonimização ou
pseudoanonimização dos dados; dentre outros aspectos, são
mecanismos que permitem o mapeamento do trabalho, o
planejamento adequado e avaliação da maturidade dos processos,
para que o DPO, em conjunto com as diretorias de P&D e de
Segurança da Informação, possa solicitar diligências adicionais, se
assim entender pertinente, identificar riscos, propor melhorias e
mitigadores, ou ainda, reprovar o projeto.

9. TREINAMENTOS
É fundamental que todas as áreas
da empresa recebam treinamento
sobre a LGPD e que exista um
canal de comunicação bastante
aberto entre o DPO e todos os
colaboradores.

10. ATIVIDADE PERENE
O Programa de Privacidade é perene, ou seja,
ele permanece ativo de forma constante na
empresa. Por este motivo, é importante que
exista um planejamento sobre as atividades de
trabalho de forma periódica, por exemplo, a
cada período que anteceda o próximo
semestre.
A continuidade do trabalho exige, ainda, que os
times de Auditoria e Controles Internos
acompanhem e monitorem o cumprimento da
normativa de Privacy by Design e de todas as
outras normativas e políticas de forma
recorrente, em conjunto com o time de
Privacidade.

Apesar do Privacy by Design existir há mais de 30 anos, o fato é que ele é um conceito novo
para as organizações brasileiras. Por isso, é muito importante que as empresas desenvolvam
mecanismos internos que possam mapear as atividades existentes, independentemente da
criação de novos projetos, para que todas as atividades sejam adequadas à legislação.

É necessário dizer que essa preocupação não visa mitigar apenas o risco de incidentes de
segurança, como por exemplo, vazamento de dados ou ataques hackers, mas também o
próprio uso desnecessário ou indevido.
Ao seguir tais recomendações a empresa otimizará custos com processos de
desenvolvimento e terá uma eficiência muito maior, uma vez que eliminará o retrabalho de
implementar mudanças em softwares, sistemas, serviços ou práticas de negócios já
existentes.
Adotar medidas robustas de proteção de dados permitirá grande vantagem competitiva,
reputacional, além de confiança ao mercado de atuação, a parceiros de negócios e aos
titulares de dados.

ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS

Caso II
Uma empresa do setor de tecnologia que está iniciando conversas com uma
empresa do mesmo setor, para futuro processo de M&A, solicita a você um
parecer a respeito da seguinte situação:
A empresa de tecnologia ‘A’ pretende adquirir a empresa ‘B’, que também atua
no setor tecnológico, especialmente no campo Digital.
O interesse da empresa ‘A’ na operação societária advém pelo fato de, após
estudos realizados pela área de negócios, ser constada a existência de uma base
de dados pessoais muito expressiva e que possibilitará um incremento de receita
recorrente de alto impacto na empresa ‘A’, caso ela concretize a aquisição, uma
vez que ela poderá começar a oferecer produtos e serviços diretamente aos
titulares dos dados pessoais.
Já é conhecida a inexistência de base legal legítima para o tratamento de tais
dados pessoais.

Caso II
Em sua opinião:
(i)

Quais medidas
devem ser adotadas
antes do fechamento
do Contrato de
Aquisição?
(ii) Quais são os riscos
identificados?
(iii) Quais são as formas
de mitigar os riscos
identificados?

Caso III
A empresa ‘A’, que se trata de uma multinacional do setor de
tecnologia e que detém mais de 70 mil clientes, está fechando uma
parceria comercial com a empresa ‘B’, por meio da qual a empresa ‘A’
compartilhará toda a sua base de clientes, base esta composta por
outras empresas, para a empresa ‘B’, para que esta possa contatar tais
empresas para oferecer seus produtos e serviços, que servirão para
complementar a oferta de serviços já comercializada pela empresa ‘A’
aos clientes.

Caso III
Em sua opinião:
Como o compartilhamento da base
será de CNPJs, será necessária a
análise sobre tratamento de dados
pessoais?
Como não se trata da criação de
um novo produto, sistema ou
serviço, será necessária a análise
do Privacy by Design?
Há tratamento de dados pessoais e
existe a necessidade da avaliação
dos princípios do Privacy by Design
e da LGPD?
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